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Agenda

• Kik vagyunk, mi a Magyar Orvosi Kamara? - A változások szükségszerűsége

• A köz – és magán viszonyának megítélése

- Orvosi szempontok

- Beteg szempontok

- Egészségpolitikai szempontok

• A pénztárak lehetséges szerepe

REM: a pénztárakkal kapcsolatos javaslat nem egyeztetett kamarai álláspont, hanem saját vélemény.
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A Magyar Orvosi Kamara 

• A MOK erős önkormányzatisággal rendelkező független szakmai köztestület, mely 
értékvezérelt szervezet.

- Nem szakszervezet, nem az egyéni munkavállalói érdekek képviselete a fő dolga.

- Nem egészségpolitikai intézet, de egészségpolitikai felelősséget érez, mert:

o az orvos mindig felelősséget érez a betegei (és általában a betegek) iránt,

o az egészségpolitika határozza meg azt a szakmai és emberi munkakörnyezetet, amiben élünk, 
dolgozunk.

• Egészségpolitikai megfontolás:

- A MOK számára alapvető érték a populációs egészségnyereség maximalizálása. 

- Ennek előfeltétele a szolidaritás és az esélyegyenlőség széleskörű biztosítása.

- Ezért 

o szolidaritás alapú, 

o igazságos hozzáférésű 

egészségügyi ellátórendszert támogatunk.
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Az egészségügyi rendszerek alapkérdése

Az egészségügyi ellátáshoz
való hozzáférés

Az ellátás pénzügyi 
hozzáférhetősége

(önrész, magánfinanszírozású 
szolgáltatások szerepe1)

Az ellátás fizikai 
hozzáférhetősége

(távolság, várakozási idő)

Az állam által szervezett 
rendszer lefedettsége

(hozzáférési arány)

Az ellátási kosár bőségessége
(a lefedettség mélysége)

• Az egészségügy által meghatározott populációs egészségnek alapkérdése az 
ellátáshoz való hozzáférés minél szélesebb körű, egységes biztosítása 

• Dimenziói:

Forrás: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/HU/1-2014-215-HU-F1-1.PDF

1. OOP/prepaid arány, 
előtakarékosság szerepe:
egészségpénztárak jelentősége. 
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A változások szükségszerűsége

• Általában:

- Az egészségügyi  rendszereknek folyamatosan követnie kell a tudományos – technológiai –
kulturális változásokat.

- Ehhez:

o adaptív (folyamatos önkorrekcióra képes) rendszerekre van szükség,

o időről időre nagyobb, rendszerszintű változásokra is szükség van.

• Itt és most:

- Az átfogó korrekció évtizedek óta késik (a jelenlegi finanszírozás 1992/93-ban került 
bevezetésre és karbantartása is elmaradt)

- Az elmúlt évek történései (nemtörténései) felgyorsították a változási kényszert. 

o COVID-19

o Irányítási bizonytalanság (EMMI – BM – NEAK Bermuda-háromszög)

o A magánegészségügy drasztikus előretörése
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A változások szükségszerűsége: a MOK által a 

Miniszterelnök felé azonosított problémák (2022. április)

• Irányítási válság, a globális vízió, a „mesterterv” hiánya.

• A változatlan szerkezetet nem lehet humán erőforrással ellátni.

• A szokások által felülírt, nem betartatott betegutak és szakmai szabályok.

• Az alapellátás a korstruktúra miatt egyre jobban kiürül, kompetenciája nem növekszik.

• Az egyenszilárdság problémái, nagy különbségek az infrastruktúra állapotában, a kapacitásokban 
és a minőségben. (Az egészségügyünk nem jó vagy rossz, hanem egyenetlen.)

• A szakdolgozók (szakdolgozói béremelés és kompetenciakiterjesztés) nélkül nincs működőképes 
egészségügy.

• A magánegészségügy agresszív növekedése szétszakítja az egészségügyet, ellehetetlenítheti a 
közfinanszírozott egészségügyet, ugyanakkor a magas OOP költés, a közösségi kockázatkezelés 
gyengeségei miatt nagy a lakosság egészségkockázata.

• A jelentős többletpénz (béremelés) egyenetlenül és motivációs rendszer nélkül érkezett, komplex 
átalakítás hiányában nem hozta a rendszer és hozzáférésének javulását.

• Azóta mindez kiegészült a KATA felszámolásával és a működési költségek fedezet nélküli 
növekedésével.
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Agenda

• Kik vagyunk, mi a Magyar Orvosi  Kamara? - A változások szükségszerűsége

• A köz – és magán viszonyának megítélése

• Orvosi szempontok

• Beteg szempontok

• Egészségpolitikai szempontok

• A pénztárak lehetséges szerepe

REM: ebben az előadásban a magánegészségügy kifejezést a magánfinanszírozású 
egészségügy szinonimájaként használom.
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Az orvosi érdekek, értékek

• Kiszámítható, garantált, a szakma társadalmi súlyának megfelelő jövedelem: az orvosok 
egy munkahelyről, önkizsákmányolás és családjuk elhanyagolása nélkül tudják 
megteremteni a hivatásuk presztízsének megfelelő megélhetés anyagi feltételeit.

• A minőségi munkakörnyezet: 

- A technikai és személyzeti erőforrások megléte, hogy lehessen ismert és elismert protokollok 
és szabályok mentén, azokat betartva, korszerűen és magas színvonalon gyógyítani.

- Kulturált fizikai és mentális munkakörnyezet.

• Viszonylagos szabadság, autonómia (a szakmai szabályok és ne a hivatali főnök 
határozza meg a tevékenységet)

• Szakmai előmenetel, fejlődés lehetősége.

• Saját döntés, saját időbeosztás és munkaterhelés.
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A beteg szempontjai

• A beteg szeretne

- minőségi ellátást,

- gyorsan, saját időbeosztása szerint,

- olcsón/ingyen,

- személyesen (általa ismert/választott orvosa által) nyújtva,

- kulturált körülmények között (minimum az általa megszokott életvitelnek megfelelő szinten).

• Egy helyen ez lehetetlen. Ezért szeretné a köz- és magánegészségügyet akár váltakozva igénybe 
venni. A magánegészségügy ebben:

- (vélt) minőségelőny (körülmények, kulturáltság, személyesség),

- gyorsítósáv az állami ellátáson belül.

• Szeretné, ha nem párhuzamos, hanem kiegészítő biztosítása lenne, azaz csak a többlet 
szolgálatatásért fizet, nem pedig kétszer.

• A beteg számára kiemelt érték a személyesség és a megfelelő, empatikus információ.

• Friss tapasztalás: az igények tömegesedése miatt csökkennek a magánegészségügy 
hagyományos előnyei (már itt is van várólista stb.).
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Köz és magán - A kockázat

• A közösségi ellátás hozzáférési és minőségi hiányosságai a magánellátás felé mozdítják 
el a betegeket, és ez az orvosokat.

• Ez tovább rontja a közellátást, így az iteráció újraindul… (circulus vitiosus alakul ki)

• A magánegészségügy erősödése elkerülhetetlen, de erős szeparációs szándék esetén 
megvan annak a veszélye, hogy az egészségügy kettészakad, a közösségi 
egészségügy egy egyre rosszabb szegényellátássá romlik, a tehetősebbek pedig egyre 
inkább a magánegészségügyet veszik igénybe.

• Egy ekkora országban és ilyen jövedelmi szint mellett ez komoly kockázat, mert 

- nincs két egészségügyre való orvosunk, szakdolgozónk, és

- egy komplett, mindent országos lefedettséggel megoldó „második” egészségügy 
fenntartásához nem elég tömeges és gazdag az elit.

Ezért végül is se a gazdag, se a szegény nem jut garantáltan megfelelő ellátáshoz.
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Köz és magán - A helyzet

• Általános állítások:

- A magánfinanszírozású egészségügy nem szükségletet, hanem fizetőképes keresletet elégít ki. 

- A magánegészségügy erőforrásokat – pénz, szakszemélyzet, beteg - visz el a közösségi 
egészségügytől, ami a közszférában rontja az ellátásbiztonságot.

- A magánszféra növekedését az utóbbi időben a nagyszolgáltatók terjedése, a láncok, hálózatosodás
kialakulása jellemezi.

- A növekvő magánfinanszírozásnak még mindig csak kis hányada mögött van közösségi 
kockázatkezelés, az is a vállalati szinten jellemzőbb. 

- A jelentős béremelés és a hálapénz betiltása komoly esély a közellátás stabilizálására, de egyéb 
intézkedések nélkül a hálapénz visszaszivárog.

• A magánegészségügy jól alkalmazkodik a betegek igényeihez, elvárásaihoz. De:

- Ma egyre több beteg a pénzéért nem kényelmet, figyelmességet vesz, hanem életet.

- A magánegészségügy nem állt össze rendszerré, saját intézményhálóban mozgatja a beteget. 
Nincsenek (nem általánosak) a betegutak, intézményi együttműködések.

- Komplex, nagy erőforrásigényű ellátásokat a magánegészségügy nem nyújt.

- Ezeket, illetve a tartós drága kezelést igénylő ellátásokat a betegek nem is tudnák megfizeti.

13



14/19

Köz és magán – A javaslatok 

• Tisztességes közellátás nélkül nem lehet a köz- és a magán viszonyát rendezni.

• A magánegészségügyet az egészségügyi ellátórendszer részének kell tekinteni.

• Ahhoz, hogy az egészségügy fenntartható, működőképes és lakossági 
elégedettséget „termelő” legyen
o a köz- és magán szembeállítása helyett a két szféra betegérdek-vezérelt együttélését és együttműködését 

kell megvalósítani,

o egységes és egységesen alkalmazott szakmai szabályokra, ellenőrzésre, fogyasztóvédelemre, 
minőségbiztosításra van szükség.

o a kiegészítő biztosítások terjedése érdekében (a kritikus területeken) meg kell határozni az ellátási 
csomagot (szakmai protokoll vs finanszírozási protokoll, orvos- és intézményválasztás stb.).

• A közellátást versenyképesebbé kell tenni
o alkalmassá kell tenni a magánforrások befogadására (kiegészítő díjak és profitcentrumok),

o a közfinanszírozást teljesítmény- és minőségarányos díjazással vonzóbbá kell tenni,

o minőségben, transzparenciában, ellátási körülményeiben is fejleszteni kell.

• A közellátást szükség esetén tehermentesíteni kell a magánszolgáltatók akár 
osztott finanszírozású befogadásával.
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Az egészségpénztárak szerepe innen nézve

• Az egészségpénztár előtt két út állt:

- Egyszerűsödés: speciális kedvezménykártya. 
o Ez pro rich politika, minimális egészségnyereséggel, erre elég a Szépkártya egy zsebe.

(Hogyan vegye olcsóbban a gyógyszerét a munkajövedelemmel rendelkező középosztály, mint a 
kisnyugdíjas.)

- Szolgáltató pénztárak
o Információszolgálatás, fogyasztóvédelem (a partnerszolgáltatók minősítése a tagok visszajelzése alapján)

o Betegút management – ellátásszervezés mint pénztári szolgáltatás, időpontfoglalási támogatás

o Volumen-árkedvezményes szolgáltatásvásárlás a tagoknak partnerszolgáltatóknál

o Programfinanszírozás: nem önmagában a szűrések, hanem prevenciós programok finanszírozása

• A látható tendenciák:

- Nő a szolgáltatásfinanszírozás aránya, ami tisztítja a magánegészségügy szürke oldalát.

- A magánegészségügyi biztosítások és az egészségpénztárak közeledése a látható tendencia 
(már nem úgy igaz, hogy az egyik csak a befizetett összeget költi, a másiknál „kárarányos” a 
részesedés).

- Egyre általánosabb, hogy a pénztárak is adnak/kínálnak biztosítást.

- Csökkenő, de még mindig extrém magas az OOP kiadás, alacsony az intézményesült 
magánegészségügyi kiadás.
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Ami nem a pénztárakon múlik

• A pénztári adókedvezményt minimum azonossá kellene tenni a Szépkártya egyéb 
kedvezményeivel.

• Lehetővé kell tenni, hogy aki protokollszerű szűrésen, kivizsgáláson, ebből következő 
életmódváltáson megy végig, az extra adókedvezményt kapjon.

• A merészebb lépés:

- A fentiek kiterjesztése minden állampolgárra, azaz aki az ajánlott, életkorhoz és nemhez kötött 
szűrési és oltási programokban  rész vesz, az bónuszt kap. És a bónusz az 
egészségpénztárszámlára érkezik. 
Aki nem tag, az így járt.

• A kormányzat egészségpolitikájának meghirdetett első prioritása az egészségben töltött 
életévek számának növelése.
A pénztári világ hasson oda, hogy mindehhez lakossági ösztönzés is járuljon 
(eredményorientáltság), és ennek eszközrendszere a pénztári világ legyen.
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Összegzés

• A magyar egészségügy érdemi szerkezeti átalakításra, szakmai és szabályozási 

fejlesztésre szorul.

• Ez nem képzelhető el a köz- és magánegészségügy viszonyának rendezése nélkül.

• Ennek pedig egyik feltétele a magas OOP arány intézményesített magánfinanszírozássá 

alakítása.

• A pénztárak számára a jövőt a biztosítási funkciókat is integráló szolgáltató pénztár 

jelenti.

• Társadalmi nyereséget valójában a pénztárak programszerű prevenciós tevékenysége 

hoz, de jelentős hatású, hogy pénztártag a csökkenő OOP kiadás miatt könnyebben fér 

hozzá a szükséges, közfinanszírozást pótló ellátásokhoz is.
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